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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      

ΔΗΜΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

            

Α   Π   Ο   Σ   Π   Α   Σ   Μ   Α 

Από το πρακτικό της με αριθμό 4/2018 συνεδρίασης 

της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

 

                                                                                            Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
Αριθμός απόφασης                                               

        10/2018      

 Έναρξη διαβούλευσης «Καθορισμός θέσεων τοποθέτησης ταϊστρών – 

ποτίστρων για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς στην πόλη της Σητείας». 

 

     Στη Σητεία και στο Δημοτικό Κατάστημα την 23η   του μηνός Μαΐου    του έτους 2018 ημέρα 

της εβδομάδας  Τετάρτη   ώρα 14:00 συνήλθε σε  δημόσια  τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή  

Ποιότητας Ζωής  Σητείας, ύστερα από την υπ αριθ. 2639/18-05-2018 πρόσκληση του Προέδρου 

της που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη της και δημοσιεύθηκε νόμιμα , σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο  7 μελών βρέθηκαν 

παρόντα 4 μέλη ήτοι: 

 

           Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε  Σ                                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ   

                                                      

1. Κοζυράκης              Νικόλαος  Πρόεδρος                 1.Σφενδουράκης          Ιωάννης     Μέλος                        

2. Αντωνιδάκης          Μιχαήλ     Μέλος                       2.Κατσαράκης              Ιωάννης     Μέλος                      

3.Σκαρβελάκης           Ιωάννης    Μέλος                       3. Αϊλαμάκη                 Στυλιανή    Μέλος 

4. Δημητροπουλάκης  Πέτρος     Αντιπρόεδρος                  ( οι οποίοι δεν προσήλθαν                                                                                                                         

                                                                                                αν και κλήθηκαν νόμιμα)                                                                                                                 

   

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε  και ο υπάλληλος του Δήμου  Φουντουλάκης Ιωάννης   για την 

τήρηση των πρακτικών. 

 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη συνεδρίασης της Επιτροπής 

 

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος  τέταρτο   θέμα της ημερήσιας διάταξης ανάφερε ότι: Το 

τμήμα τοπικής οικονομικής ανάπτυξης του Δήμου μας στο από 24-04-2018 έγγραφο του το οποίο 

θέτω υπόψη σας αναφέρονται τα εξής: «Καθορισμός θέσεων τοποθέτησης ταϊστρών- ποτίστρων 

για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς.  

 Στο άρθρο 9 παρ. 12 του  Ν.4039/12 όπως ισχύει αναφέρεται ότι, η Πενταμελής Επιτροπή 

Διαχείρισης αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση του 

προγράμματος διαχείρισης των ζώων.  

 Στο άρθρο 9 παρ. 10 του παραπάνω νόμου αναγράφεται ότι οι Δήμοι καθώς και τα 

συνεργαζόμενα με αυτούς φιλοζωικά σωματεία και ενώσεις, δύναται να δημιουργήσουν σημεία 

παροχής τροφής και νερού για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς που επανεντάσσονται στο «φυσικό 

περιβάλλον».  

 Με το από 2/01/2018 πρακτικό της Πενταμελούς  Επιτροπής καθορίζονται οι χώροι 

τοποθέτησης των ταϊστρών και ποτίστρων για τα αδέσποτα ζώα.  
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 Με την υπ αριθμό 2/2018 Απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Σητείας εγκρίνεται η παραπάνω 

τοποθέτηση. 

 Με το 1009/6/11-β/20-04-2018 έγγραφο του το Αστυνομικό Τμήμα Σητείας  μας γνωρίζει ότι 

κατόπιν έλεγχου που πραγματοποίησε η Υπηρεσία στους προτεινόμενους χώρους τοποθέτησης 

ταϊστρών –ποτίστρων για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς, δεν προκύπτει κίνδυνος για την οδική 

ασφάλεια από τη συγκέντρωση των αδέσποτων ζώων.  

 

     Με βάση τα παραπάνω παρακαλώ, όπως εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο τον καθορισμό 

των θέσεων τοποθέτησης ταϊστρών –ποτίστρων για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς όπως αυτές 

αναγράφοντα στην υπ αριθμό 2/2018 απόφαση της Δημοτικής κοινότητας Σητείας, σύμφωνα με το 

άρθρο 79 του Ν.3463/2006.» 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος είπε ότι οι θέσεις αυτές που αναγράφοντα στην υπ αριθμό 2/2018 

απόφαση της Δημοτικής κοινότητας Σητείας είναι οι εξής: 

- η είσοδος του πάρκιγκ στην οδό Α.Παπανδρέου 

- το πάρκιγκ επί της οδού Ποσειδώνος 

- η οδός Ιτάνου δίπλα στο πάρκιγκ του ξενοδοχείου SITIA BEACH 

- η συμβολή των οδών 28ης Οκτωβρίου & Ξανθουδίδου 

- το πάρκιγκ που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Δημοκρατίας και Αρχαιολόγου Παπαδάκη 

- το πάρκιγκ που βρίσκεται στην οδό Δημοκρατίας (έναντι κατ/τος Μπατσολάκη) 

 
 

Ο ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΑΪΣΤΡΩΝ – ΠΟΤΙΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 

ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ    τίθεται σε διαδικασία 

διαβούλευσης για χρονικό διάστημα  μέχρι την Τρίτη 29-05-2018 και στη συνέχεια θα 

διαβιβαστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση.  

 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
     Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σητείας, για τη διαμόρφωση της εισήγησής της προς 

το Δημοτικό Συμβούλιο, σχετικά με τον:  

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΑΪΣΤΡΩΝ – ΠΟΤΙΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 

ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ    έρχεται σε διαβούλευση 

με τους  Φορείς και Πολίτες του Δήμου, τους οποίους καλεί: 

να καταθέσουν εγγράφως τις προτάσεις τους μέχρι την Τρίτη  29-05-2018. 

 

Κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να ενημερώνεται για τον  ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΘΕΣΕΩΝ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΑΪΣΤΡΩΝ – ΠΟΤΙΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ 

ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ    είτε  από την ιστοσελίδα του Δήμου όπου θα είναι αναρτημένο 

καθώς και από το Τμήμα Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου   στο  τηλέφωνο 28433 40523 Fax: 

28430 29243 email: meramveliotakis@sitia,gr  και στο info@sitia.gr 

 

Ο πρόεδρος στη συνέχει ανάφερε ότι πρέπει  να λάβουμε  απόφαση σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 73 παρ. β περ. v του Ν.3852/2010  για την «έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης  

«ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΑΪΣΤΡΩΝ – ΠΟΤΙΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ 
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ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ» ούτως ώστε η Ε.Π.Ζ να διαμορφώσει την 

εισήγηση της προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έκδοση  κανονιστικής απόφασης.  

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω σας καλώ να αποφασίσετε  σχετικά. 

Η  Επιτροπή ποιότητας ζωής ύστερα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση 

του Προέδρου της, του προϊσταμένου του τμήματος οικονομικής ανάπτυξης του Δήμου, το άρθρο 

73 του Ν. 3852/2010, το αριθ. 24-04-2018 έγγραφο του τμήματος τοπικής οικονομικής ανάπτυξης 

του Δήμου μας, την αριθ. 2/2018 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Σητείας και τον «καθορισμό 

θέσεων τοποθέτησης ταϊστρών – ποτίστρων για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς στην πόλη της 

Σητείας». 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι         Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 

Α. Tην Έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης για έκδοση κανονιστικής απόφασης από το Δημοτικό 

Συμβούλιο «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΑΪΣΤΡΩΝ – ΠΟΤΙΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 

ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ» μέχρι την Τρίτη 29-05-2018. 

 

Β. Κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να ενημερώνεται για τον ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΘΕΣΕΩΝ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΑΪΣΤΡΩΝ – ΠΟΤΙΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ 

ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ  είτε  από την ιστοσελίδα του Δήμου όπου θα είναι αναρτημένη 

καθώς και από το τμήμα Τοπικής ανάπτυξης του Δήμου  στο  τηλέφωνο 28433 40523 Fax: 

28430 29243   email: info@sitia.gr  και meramveliotakis@sitia.gr 

  

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 12/2018. 

 

Αφού εξαντλήθηκαν όλα τα θέματα της  ημερησίας διάταξης λύεται η συνεδρίασης. 

 

Μετά τη σύνταξη του Πρακτικού υπογράφουν. 

 

Ο Πρόεδρος  ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

 

ΚΟΖΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

                                                

Αντωνιδάκης            Μιχαήλ 

Σκαρβελάκης            Ιωάννης 

Δημητροπουλάκης    Πέτρος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

ΣΗΤΕΙΑ: 24-05-2018 

 

 

 

ΚΟΖΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ 
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